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EN RØGFRI GENERATION – HVEM TAGER ANSVAR?

Anbefalinger 

Partnerskabet Røgfri Fremtid har taget initiativ til en ny analyse af dansk tobaksforebyggelse med støtte fra 
WHO EuropeI. Analysen peger på fem centrale indsatser, der er afgørende for, at vi i Danmark kan komme 
nærmere målet om en røgfri generation i 2030: 
1. En national handlingsplan for tobaksforebyggelse
2. Højere priser på tobak. Det er et af de mest effektive tiltag til at mindske rygning, især blandt børn og 

unge. 
3. Neutrale tobakspakker og tobak under disken. Indfør standardiseret indpakning af tobaksprodukter og 

forbud mod eksponering af tobak ved salgssteder (udstillingsforbud). Det vil gøre cigaretter mindre attrakti-
ve, især for børn og unge.

4. Røgfri miljøer, især hvor børn og unge opholder sig. Lov om røgfri miljøer bør omfatte alle uddannelses-
faciliteter, privat dagpleje, arbejdspladser (inklusive små værtshuse) og andre steder, der i dag er undtaget 
fra loven.

5. Tobaksindustrien skal ikke have mulighed for at påvirke sundhedspolitik og anden politik relateret til 
tobaksforebyggelse f.eks. skattepolitik, erhvervspolitik, og forbrugerlovgivning.

Der er brug for en national tobaksplan
Regeringen har, sammen med en lang række andre aktører, et fælles mål om en røgfri generation i 2030. De seneste 
syv år er andelen af danskere der ryger ikke blevet mindre. Der er fortsat alarmerende mange børn og unge, som ryger. 
Hvert år dør 13.600 danskere for tidligt på grund af skadevirkninger af tobak. Derfor er der brug for øjeblikkelig hand-
ling i form af en række effektive, evidensbaserede indsatser for at nå målet om, at ingen børn og unge begynder at ryge. 
Det kræver en strategi for tobaksforebyggelsen i Danmark – en tobaksplan, som tegner vejen hen mod en røgfri genera-
tion i 2030. 

Elementer i en national 
tobaksplan

Tobaksplanen bør udarbejdes i overens-
stemmelse med WHO’s rammekonventi-
on om tobakskontrol (WHO FCTC), som 
Danmark tiltrådte i 2004.

International erfaring viser, at en national 
handleplan mod tobak har størst virk-
ning, hvis den kombinerer forebyggende 
og lovgivende tiltag og løbende tilpasses 
efter, hvordan markedet for tobak udvik-
ler sig.

Koordineret, 
systematisk indsats mellem 
myndigheder, kommuner, 

regioner, organisationer og 
civilsamfund

Bred vifte af evidens-
baserede tiltag på 

tværs af sektorer og 
ministerier

Klar
ansvarsfordeling

Ekspertise og res-
sourcer hos relevante 

aktører

Delmål med løbende 
opfølgning, monitore-

ring og evaluering

Prioriterede 
indsatsområder

Elementer i 
tobaksplan



Indførelse af en national tobaksplan 
 – de gode eksempler
I Danmark har nationale handlingsplaner sikret effektive og koordinerede indsatser. På kræftområdet førte kræftpla-
nerne til et væsentligt løft af kræftbehandlingen. En anden dansk succeshistorie er indførslen af en national hand-
lingsplan for trafiksikkerhed, som var stærkt medvirkende til faldet i trafikdræbte fra mere end 700 i slutfirserne til 
omkring 200 trafikdræbte i dag.

Inden for tobaksforebyggelse har en række lande indført nationale handlingsplaner, som har sikret flerstrengede og 
effektive indsatser med inddragelse af relevante aktører. 

Den norske tobaksplan: En Framtid uten tobakk
• Vision og mål: Et tobaksfrit Norge2

• Mål for strategiperioden 2013-2016/17
 - Andelen af børn og unge, der ryger dagligt, skal være under 6 pct. i 2016.
 - Andelen af voksne dagligrygere skal være under 10 pct. i 2016.
 - Ingen børn og unge skal udsættes for passiv rygning.  Andelen af gravide, der ryger, bør være under 4 pct.

• Prioriterede indsatser og lovgivning
Neutrale cigaretpakker; høje afgifter på tobak; kommunal bevillingsordning for salg af tobak; røgfri skoletid og ingen 
rygerum på arbejdspladser. Desuden blev der indført en normsættende paragraf om børns ret til beskyttelse mod 
passiv rygning. Massemediekampagner og systematisk, evidensbaseret rygestopindsats.

• Fundament 
Strategien er baseret på WHO´s rammekonvention om tobakskontrol (WHO FCTC) og på WHO´s gennemgang af den 
norske tobakslovgivning med tilhørende anbefalinger og erfaringer fra tidligere strategiperioder.

Den irske tobaksplan: Tobacco Free Ireland
• Vision og mål3 
 - Færre end 5 pct. ryger i 2025. 
 - Primære fokusområder er beskyttelse af børn og unge og denormalisering af tobak. Dvs. begrænsning af 

 udbredelse og tilgængelighed af cigaretter og anden tobak med det formål, at børn og unge ikke 
 skal opfatte rygning som en normal og naturlig del af voksenlivet. 

• Prioriterede indsatser og lovgivning 
Neutrale cigaretpakker, fortsat højt afgiftsniveau for tobak, kommunal bevillingsordning for salg af tobak og ingen 
synlig tobak i butikker, er blandt de lovgivningstiltag, der er indført i Irland.  
Irland var det første land til at indføre rygeforbud på arbejdspladser og på barer og værtshuse. 

 
Handlingsplanen fokuserer også på hjælp til rygestop, oplysning om skadevirkningerne ved tobak, beskyttelse 
mod tobaksindustriens indflydelse, forbud mod tobaksreklamer, lovgivning om sponsorering fra tobaksindustrien, 
udvikling af vidensmiljøer inden for tobaksforebyggelse og monitorering af rygevaner.

• Fundament 
De prioriterede indsatser og lovgivning er baseret på WHO FCTC og tager udgangspunkt i en gennemgang af 
den irske tobaksforebyggelse og mere end 60 anbefalinger til denne. Som opfølgning bliver der hvert år udgivet 
opdaterede handlingsplaner med status på implementering af anbefalingerne, ansvarlige aktører, initiativer og 
tidsramme.  
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and Tobacco Prevention with support from WHO Europe ©WHO Europe 2018.
2 En framtid uten tobakk. National strategi for arbeitet mot tobakkssader 2013-2016/17, Helse- og 
omsorgsdepartementet

3Tobacco Free Ireland. Report of the Tobacco Policy review group, Department of Health 2013. 
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